
Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 
8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 
Tel: 30-268 1406 
 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Balatonedericshez tartozó Kessler Hubert-barlangban 
(Büdöskúti-víznyelıbarlangban) (4440/80, 21980/2012 üsz. 100777/2012 isz.) végzett kutatásaink 
2016 ápr. 24-én újabb eredményekre vezettek. 

Térképezési és fotózási munkáink során a barlang felsı, termes szakaszából a mélyebb 
részekbe vezetı omladékos járatban több huzatoló repedést találtunk. Ezek egyikét megbontva 
jutottunk be az újonnan felfedezett részekbe.  

A szők bejáratot követı tágabb hasadék túlsó végén újabb szőkületet leküzdve egy nagyobb, 
kb. 10 m hosszú terem következik, amely a feltárással kapcsolatos elızetes várakozásainkra utalva a 
Pesszimista-terem nevet kapta. Omlással leválasztva ehhez egy kisebb, kb. 5 m hosszú üreg 
csatlakozik. A termekbıl kürtık vezetnek a felsı szintre, amely három, nagyjából ÉK-DNY irányú 
hasadék mellett kialakult omladékos üregrendszer, beomlott végpontokkal. 

A Pesszimista-terembıl egy délies irányú hasadékrendszer mentén kialakult, három aknával, 
illetve letöréssel tagolt, több helyen teremmé táguló járatrész vezet a feltárás jelenlegi, kb. 90 m 
mélységben elhelyezkedı végpontjára. Itt még legalább két ígéretes kutatási pont található: egy lefelé 
vezetı nyílás, illetve egy tágasabb repedés a szálkıfalban. 

A feltárással egyidejőleg a poligonozást is elkezdtük. Ez alapján a feltárt szakasz 
magasabban fekvı része a barlang felsı nagy terme, az Elveszett Álmok terme alá vezet, az omladék 
alatt, a Feljáró nevő felsı hasadék törésirányát követve, de annál nagyobb szélességben. Az alsó 
szakaszban a barlang nagy aknasorára, illetve vízszintes járatára jellemzı irányultság figyelhetı meg. 
Vége a Megakavics-terem déli vége fölé nyúlik, de még 70 m-rel magasabban van annak kürtıjénél is, 
így elképzelhetı, hogy teljesen független ágról van szó. 

A járat felsı része képzıdményekben szegény, omladék és törmelék képezi a kitöltést. Az 
alsó aknákban már szebb cseppkıképzıdményeket is láthatunk, valamint víz által szállított finomabb 
szemő, valószínőleg felszíni eredető üledéket. 

Az új feltárás eddig felmért része 170 m, még legalább 100 m-nyi felméretlen rész van az 
aknasorhoz csatlakozó oldalágakban. A barlang felmért hossza jelenleg 1522 m, becsült hossza 1700 
m felett van. (A barlangban így 300 m leadatlan illetve felméretlen járat van még, a  májusban aktuális 
poligon-leadás után..) 

A feltárásban Horváth Sándor, Mészárosné Hardi Ágnes, Pulsfort Zsuzsanna és Szilaj Rezsı 
vett részt. 

 

Tapolca, 2016. április 25.  

Tisztelettel: 

 

       Szilaj Rezsı 

      Csoportvezetı 



Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 
8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 
Tel: 30-268 1406 
 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Balatonedericshez tartozó Kessler Hubert-barlangban 
(Büdöskúti-víznyelıbarlangban) (4440/80, 21980/2012 üsz. 100777/2012 isz.) végzett kutatásaink 
2016 ápr. 30-án újabb eredményekre vezettek. 

Az elızı hét végén feltárt szakasz legmélyebb pontján az omladék közt lefelé vezetı nyílás 
kitágítása után egy omladéktömbök között lépcsızetesen lefelé haladó járatba jutottunk, majd egy 
tágasabb, szálkıfalak közötti hasadékba. Utóbbi iránya északias volt, tehát visszafordult az elızıleg 
megismert szakaszok alá. Végül a barlang nagy aknájának (Szent Hubertus-akna) egy eddig 
kimászatlan oldalágába torkollott, nagyjából a második párkánnyal (nagy Y-bekötés) egyvonalban. A 
torkolat elıtt a nagy aknához csatlakozó hasadékban, illetve az azt kitöltı omladékban le lehet mászni 
egészen az akna legalsó párkányához csatlakozó, már ismert kürtıig. Ez a szakasz összesen kb. 100 m 
hosszú. 

Másik kutatási helyünk ugyancsak az elızı heti végpontból indult, a falban levı hasadékból. 
Vékonyabb kutatótársaink (Pulsfort Zsuzsanna, Szittner Zsuzsa) ezen bekúszva még több tíz méternyi, 
beljebb valamelyest kitáguló repedésrendszert találtak. Ennek végpontjai sajnos nehezen bonthatóak, 
illetve beszőkülnek. 

A feltárt szakasz képzıdményekben szegény. Arculatát egy nagyobb hasadék, illetve az 
omladéktömbök határozzák meg. Az aljzaton kisebb idıszakos vízfolyás nyomai figyelhetıek meg. 

Az új feltárás összhossza. kb. 100-150 m között van, mélysége kb. 45-50 m. (a hasadék 
kijáratáig 35 m, illetve további kb. 10-15 m az oldalkürtıig.) A barlang felmért hossza jelenleg 1522 
m, becsült hossza 1800 m felett van. (A barlangban így 400-450  m leadatlan illetve felméretlen járat 
van még, a  májusban aktuális poligon-leadás után.) 

A feltárásban Bejczy Anna, Horváth Sándor, Mészáros István, Mészárosné Hardi Ágnes, 
Pulsfort Zsuzsanna Szilaj Rezsı, Szittner Zsuzsa és Virág Dávid vett részt. 

 

Tapolca, 2016. május. 4.  

Tisztelettel: 

 

                                                                                                               Szilaj Rezsı 

         csoportvezetı 

 

 

 

 



 

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 
8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 
Tel: 30-268 1406 
 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a tapolcai Berger Károly-barlangban (Tapolcai-
barlangrendszer 4450-1, Eng. sz.2032/2015. Ikt. sz.. 20491/2012.) végzett kutatásaink újabb 
járatrészek feltárását eredményezték. 

2016 nov. 8-án-án a barlang ún. „régi részének” nyugati végén egy korábban félbehagyott 
munkahelyen több bontás után, sikerült min 100 méter hosszú új járatszakaszt feltárni.  A bejárat az 
idáig bontott kuszodából egy 2 m magas kürtın át érhetı el, melynek kivésésével jutottunk be az elsı 
nagyobb üregbe. Az új feltárás felsı szintje oldott, agyagos járatrészeket tartalmaz, melyek nagyrészt 
hasadékok mentén alakultak ki. Az alsó szinten széles, lapos üregek találhatóak, ezek alját leszakadt 
kılapok borítják. Néhány helyen nagyobb mérető kristályok is láthatók ezen a szinten (kalcit, gipsz). 

A végpontokat több helyen omladék zárja el, ezeken pontokon a kutatást tovább folytatjuk. 

A bejutásnál Jóföldi Zsolt, Szilaj Rezsı és Szittner Zsuzsanna volt jelen. A feltárásban 
rajtuk kívül Mészárosné Hardi Ágnes és Pulsfort Zsuzsanna vett részt.  

Tapolca, 2016. nov. 9. 

Tisztelettel: 

 

      Szilaj Rezsı 

     csoportvezetı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 
8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C. VII. em. 27. 
Tel: 30-268 1406 
 

Tisztelt Igazgatóság! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a tapolcai Berger Károly-barlangban (Tapolcai-
barlangrendszer 4450-1, Eng. sz.2032/2015. Ikt. sz.. 20491/2012.) végzett kutatásaink újabb 
járatrészek feltárását eredményezték. 

2016 nov. 26-án a barlang nov. 8-án felfedezett nyugati végpontján, a járatok déli végét 
lezáró omlás nyugati oldalának megbontásával sikerült egy kisebb, kb. 7 m hosszú termet és ahhoz 
csatlakozó rövidebb járatszakaszt feltárni. A terem a helyenként sőrőn lógó gyökerekrıl a Függönyös-
terem nevet kapta. A terem déli végét omlás zárja le, ez elıtt jobbra egy kıtörmelékkel félig kitöltött 
barlangszakasz ágazik ki. Ennek vége szálkıfallal záródik nyugati irányban, balra egy szőkebb 
beomlott járat, jobbra oldott, de szintén kis átmérıjő kuszoda vezet tovább néhány métert. Utóbbi 
alján egy csı vezet lefelé kb. fél métert. Ezeken pontokon a kutatást tovább folytatjuk. 

A poligonos felmérés szerint a november folyamán feltárt új járatok összhossza 150 m, 
ebbıl a most talált szakasz 30 m. 

A bejutásnál Mészáros István, Pulsfort Zsuzsanna, Szilaj Rezsı és Szittner Zsuzsanna volt 
jelen.  

Tapolca, 2016. nov. 30. 

Tisztelettel: 

 

       Szilaj Rezsı 

       csoportvezetı 

 


